
VIVE EL ESPAÑOL  

 

 ¡Vive el español! 
on  kaiken ikäisille kielen 

oppimisesta 
kiinnostuneille  
ulkomaalaisille 

suunniteltu ohjelma, joka 
helpottaa kielen 

oppimista monipuolisen 
tarjonnan ja vaihtelevien 

oppimisympäristöjen 
vuoksi. Ohjelmassa 

opiskelu, kulttuuritarjonta 
sekä urheilu ja vapaa-

ajantoiminta 
muodostavat 
mielekkään 

oppimisympäristöjen 
kirjon ja 

oppimiskokonaisuuden 

 

 

 

 
ERILAINEN KANARIANLOMA; KOE JA 

KOHTAA PAIKALLISUUS, OPI JA 
NAUTI!  

www.humantour.com 

Estudia español en Gran 
Canaria 

Opiskele espanjaa Gran 
Canarialla   

Sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus 
opiskella espanjan kieltä Gran Canarialla, 
Las Palmasin yliopiston kielikeskuksessa ja 
täydentää kielen oppimista valinnaisten 
aktiviteettien, kuten vaikkapa lainelautailun, 
sukelluskurssin, purjelautailun tai kokkauksen 
lomassa. 

Espanjan kielen ja kulttuurin oppiminen 
kiinnostaa kasvavissa määrin yhä useampia 
eurooppalaisia. Tästä osoituksena on 
espanjan kielen yleistyminen valinnaisena 
kielenä monissa maissa jo peruskoulussa ja 
espanjan kielen ja kirjallisuuden kurssien 
tarjonnan vakiintunut asema 
eurooppalaisissa yliopistoissa. Yksityiset 
kielikoulut ilmoittavat espanjan olevan yksi 
kysytyimmistä, kaikenikäisiä opiskelijoita 
kiinnostavista kielistä kaiken aikaa kasvavilla 
kielikurssien markkinoilla.  

Espanjan kieli on toiseksi eniten puhuttu 
äidinkieli maailmassa mandariinikiinan 
jälkeen, ja kaiken kaikkiaan maailman 
väestöstä noin 460 miljoonaa ihmistä puhuu 
espanjaa joko ensimmäisenä tai toisena 
kielenään. 

VIVE EL ESPAÑOL! 

KOE JA ELÄ AITO 
ESPANJA – OPI 
ESPANJAN KIELTÄ JA 
KULTTUURIA!  
 

 

  
 

 
 The Human Tour 

 Camino de Las Rochas, 18 1º 
35300 Las Palmas 

Gran Canaria 
España 

Tel. +34 610767919   
The Human Tour Facebookissa! 

 

 

   
Elä aitoja 

kokemuksia ja 
opiskele espanjaa 
Kanariansaarilla! 

The Human Tour         
http://www.humantour.com 

 
Lisätietoja sähköpostitse 

 info@thehumantour.com 

”The Human Tour” on kansainvälinen, 
Gran Kanarialla alkunsa saanut 

kumppanuusyritys, jonka toiminta 
perustuu vastuulliseen toimintaan. 

Vastuullisuus on taloudellisen, ekologisen 
ja sosiokulttuurisen kehittämisen 

viemistä käytäntöön. Turvallisuus, 
eettisyys ja paikallisuuden 

kunnioittaminen ovat toimintaa ohjaavia 
arvoja. 

http://www.humantour.com/


 
 VIVE EL ESPAÑOL  

Kokoa mieleisesi paketti ja 
opi espanjan kieltä ja 
kulttuuria 

kielikurssi majoitus vapaa-
ajanohjelma viikonloppuretket 

 
KIELIKURSSI: LAS PALMASIN YLIOPISTON 
KIELIKESKUS 

Espanjan kieltä opiskellaan 
äidinkielenään espanjaa puhuvan 
opettajan johdolla pienissä, enimmillään 
16 hengen ryhmissä. Kieliopin ja 
sanaston oppimisen lisäksi opettajat 
luovat ensimmäisestä tapaamisesta 
lähtien rennon ja iloisen ilmapiirin, joka 
kannustaa kielen puhumiseen. 

Kielikeskus on virallinen ”Espanja 
vieraana kielenä” (DELE) – 
kielitutkintoon valmistava ja kielikokeita 
tekevä keskus, joka kuuluu Espanjan 
ulkoministeriön alaiseen Instituto 
Cervantes – järjestöön. 

 

MAJOITUS 

”The Human Tour” - tiimi suosittelee 
perhemajoitusta, koska uskoo  perheen 
kanssa arjen elämisen olevan yksi 
tärkeimpiä opiskelijan kokemuksia osana 
kansainvälistymistä ja oppimista. Useat 
kansainväliset tutkimukset osoittavat 
paikallisen väestön kanssa elämisen ja 
kohtaamisten lisäävän merkittävästi kielen 
oppimista  

Tarjolla on myös idyllisiä perhehotelleja ja 
vanhoihin taloihin entisöityjä 
tunnelmallisia huoneistoja.  

 

PÄIVITTÄINEN VAPAA-AJANOHJELMA 

Oppituntien jälkeen voit valita Sinulle 
mielekästä vapaa-ajantoimintaa. Tarjolla 
on mm. laaja valikoima kiinnostavia 
ulkoilma-aktiviteetteja joita voi harjoittaa 
ympäri vuoden, Kanariansaarten ilmasto 
kun on yksi maailman parhaimpia 
kaikkina vuodenaikoina. Esimerkkejä 
vapaa-ajantoiminnasta ovat lainelautailu, 
sukellus, purjelautailu, paikallisen ruuan 
kokkauskurssi, salsa- ja lattaritanssitunnit, 
tennis jne.  

 

¡COCINA EN ESPAÑOL!             
KOKKAA ESPANJAKSI! 

Paikallinen ruokakulttuuri on yksi 
aidoimpia kulttuurin ilmenemismuotoja 
kaikkialla maailmassa.  Kurssilla opit 
paitsi tekemään Kanariansaarten 
paikallisia ruokia, myös syventämään 
tuntemusta paikallisesta elämästä, jossa 
ruualla on suuri merkitys! 

The Human Tour tarjoaa 
kielikurssilaisilleen yhteistyössä 
paikallisen “Sabor a Gloria” – 
kokkiyrittäjän kanssa  mahdollisuuden 
osallistua upealle kanarialaiselle 
ruokakurssille, joka tarjoaa 
ainutlaatuisen tilaisuuden oppia 
tyypillisempien kanarialaisten ruokien 
salaiset reseptit; opi tekemään 
esimerkiksi “papas arrugadas” – 
ryppyperunoita ja mojo-kastiketta 
aitoon paikalliseen tapaan!  

Jokainen tapaaminen päättyy  yhteiseen 
illalliseen!  

VIIKONLOPPUOHJELMAA 

Arkipäivien vapaa-ajanohjelman lisäksi The 
Human Tour tarjoaa vierailleen 
viikonloppuohjelmaa  

• Tutustumisretkiä  eri kohteisiin 
• Luomuviljelykurssi 
• Patikointiretkiä ja ”Barbacoa” –

grillausta espanjalaisittain 
• ”Baarikierros” tapaksia maistellen 
• Kulttuurikäyntejä: konsertteja, 

elokuvia, paikallisia juhlia, museoita 

KOHTUULLISET HINNAT – PAIKALLISIA TUKIEN 

Hintaesimerkki kahden viikon ohjelmasta: 
•Kielen opetus yliopiston kielikeskuksessa 
(20h, maanantaista perjantaihin) 
•Perhemajoitus 1hengen huoneessa, 
puolihoito  
•Espanjalainen kokkikurssi (6 tapaamista, 
sisältää illalliset) 

Hinta yllä mainituin 
vaihtoehdoin: 762€ /  2viikkoa 

 

 

BIENVENDOS – OS ESPERAMOS EN 
GRAN CANARIA!  

TERVETULOA! ODOTAMME 
TAPAAMISTA  AURINKOISELLA GRAN 
CANARIALLA! 

VASTAAMME MIELELLÄMME 
LISÄKYSYMYKSIIN:  

 The Human Tour 
   
  

info@thehumantour.com 
 The Human Tour myös Facebookissa 
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